
 

 

๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 

         ภุชงคประยาตฉันท์ ๑๒ 

วิเชียรชมวิถี 
 

ศตวรรษหนึ่ง ณ บัดนี้       จะนับปี ก็ยนืยาว 
เผชิญร้อน สะท้อนหนาว     ผสานโลก ผสมกาล 

ศตวรรษ ที่หยัดสู้       อธรรมอยู่ ก็ยาวนาน 
สะสมสร้าง ประสบการณ์      สรรพศาสตร์ ลุสังคม 

ศตวรรษ จะผัดผ่าน    ประชาบาล - วิเชียรชม 

เสมือนเพชร ประพรายพรม   ประกายพรึก ประภัสสร 
รพีผ่อง ฤ ส่องหล้า                ดุจเทียนท้า ทิวากร 
จะสาดแสง สิแรงร้อน    ผลิตผลิ วิชาการ 
ดรุณแรก จักเติบใหญ่    ทะนุให้ ดรุณชาญ 

ประถมวัย ปฐมวาร     สถาปน์ทั่ว ณ แดนไทย 

วิถีครู วิเชียรชม     จักเข้มคม มิแปรไป 

จะเลยผ่าน ณ กาลใด    จักเทิดเกียรติ สถาบัน 
อนาคต มิคาดรู้     จะยั้งอยู่ ฤ ดับขันธ์ 

วิปริต จะโรมรัน     มิหวั่นหวาด ฤ ขลาดกลัว 

อนาคต อนาถคิด     วิปริต และมิดมัว 

ผิก าสรด สลดทั่ว      จะมั่นใน ฤทัยเดียว 

ผดุงธรรม ละกรรมชั่ว    มิเกรงกลัว จะกลมเกลยีว 

วิชาการ จะชาญเชี่ยว   ประดุจเพชร ประดับเมือง 
จะร้อยปี สักกี่ครั้ง     ก็จะยัง มลังเมลือง 
วะวาบวาม อร่ามเรือง    และรุ่งโรจน์ นิรันดร ฯฯ... 
 

สมปอง  ยอดมณี 
          ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 



 

 

๕ 

สารบัญ 

 

            หน้า 

บันทึกประวัติความเป็นมา 101 ปี โรงเรียนวิเชียรชม       1 

สารจากคณะผู้บริหาร           5 

ท าเนียบผู้บริหาร         10 

ท าเนียบคณะครูและบุคลากร       11 

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (รางวัลเกียรติยศ )     23 

รางวัลเกียรติยศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ   26 

ผลงานนักเรียนระดับชาติ/ระดับประเทศ      40 

การให้บริการทางวิชาการของบุคลากรโรงเรียนวิเชียรชม     49 

การพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21     59 

การท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ     65 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)   72 

เพชรพราว สว่างทั่ว ธรณินทร์       74 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

๑ 

บันทึกประวัติความเป็นมา ๑๐๑ ปี 

โรงเรียนวิเชียรชม 

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปบ้านเมืองรวมทั้งปฏิรูปการศึกษา 
โดยโปรดให้มีการจัดการศึกษาส าหรับทวยราษฎร์ทั่วไปนั้น มีผู้รับสนองพระบรมโชบายมาปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่อง ใช้เวลายาวนานร่วม 30 ปี จนกระทั่งมาถึงวันที่ 1 กันยายน 2464 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
การประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 อันเป็นพระราชบัญญัติประถมศึกษา ฉบับแรกของชาติ 

๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ เริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลประจ าต าบล 
บ่อยางท่ี ๑” พระยาสงขลาบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หลวงภักดีด ารงฤทธิ์ นายอ าเภอเมืองสงขลา  
ขุนบ่อยางบรรยง ก านันต าบลบ่อยาง พระยาวิฑูรดรุณกร ธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราช  
ขุนสิกขการบริรักษ์  ธรรมการจังหวัดสงขลา รองอ ามาตย์ตรีพันธ์ สุขวัลลิ ธรรมการอ าเภอเมืองสงขลา 
และประชาชนต าบลบ่อยาง ร่วมกันจัดตั้ งโรงเรียนขึ้นที่ ศาลาโรงธรรมวัดแจ้ง เมืองสงขลา   
นักเรียนในวันแรกมี นักเรียนชาย ๙๐ คน นักเรียนหญิง ๖๐ คน รวมทั้งหมด 150 คน 

๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ นักเรียนในโรงเรียนประชาบาลประจ าต าบลบ่อยางที่  ๑  
เพ่ิมจ านวนมากขึ้น แต่มีครูเพียง  ๓ – ๔  คน ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  
ธรรมการอ าเภอจึงเสนอแนะให้โรงเรียนจัดให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิ งผลัดเปลี่ยนกันมาเรียน 
พวกละวัน 

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ทางการเห็นว่านักเรียนหญิงชายเรียนรวมกัน อาจเป็นที่รังเกียจของ
ผู้ปกครอง จึงให้ย้ายนักเรียนหญิงจากศาลาบาตรวัดแจ้ง ไปเรียนที่สัญฐาคาร ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับ
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประจ าต าบลบ่อยางท่ี ๒” 

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ฯ 

๓๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๔๗๐ ศาลาบาตรวัดแจ้งถูกพายุพัดเสียหาย ย้ายสถานที่เรียนจากศาลา
บาตรวัดแจ้งไปใช้สัญฐาคารที่ เดียวกับที่นักเรียนหญิงเรียน (โรงเรียนประจ าต าบลบ่อยางที่ ๒)   
ในขณะที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ ก าลังเปิดการเรียนการสอนนักเรียนอีกส่วนหนึ่งอยู่ในอาคารติดกัน 
  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๗๐ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลมหาวชิราวุธ” ซึ่งปรากฏ
ในรายงานการศึกษาที่เสนอต่อศึกษาธิการมณฑลนครศรีธรรมราชและบันทึกจดหมายเหตุรายวัน   
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  ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ นักเรียนจากโรงเรียนประจ าต าบลบ่อพลับที่ ๑ (วัดมัชฌิมาวาส) 
จ านวน ๑๑๙  คน และจากโรงเรียนประจ าต าบลบ่อพลับที่ ๒ (ถนนยะหริ่ง)  จ านวน ๒๘ คน ย้ายมา 
เข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลมหาวชิราวุธ เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวถูกยุบ ต่อมานักเรียนโรงเรียน
รัฐบาลมหาวชิราวุธย้ายไปรวมกับที่ใหม่ (สโมสรเสือป่า ถนนสะเดา)  โรงเรียนประชาบาลมหาวชิราวุธ  
จึงใช้อาคารบริเวณสัญฐาคารเป็นที่เรียนทั้งหมด 
  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๗๑ เปลี่ยนมาใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลประจ าต าบล 
บ่อยางท่ี ๑”  มีนักเรียนทั้งหมดรวม ๗๐๐ คน  ครู ๒๓ คน 
  ๑๗/๖(กันยายน) พ.ศ. ๒๔๗๓ มิสเตอร์ ยอร์จ  บราทซ์ นักภูมิศาสตร์ชาวออสเตรีย เดินทาง 
รอบโลกมาแวะเยี่ยมถ่ายภาพนักเรียน โรงเรียนและเก็บข้อมูลสถานที่อ่ืนๆ เพ่ือน าไปเขียนต าราภูมิศาสตร์ 
  ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ “คณะราษฎร” ยึดอ านาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เปลี่ยนแปลงวันหยุดประจ าสัปดาห์ เป็นวันเสาร์ – อาทิตย์   
แทนวันธรรมสวนะ แต่ยังคงเปิดวันเสาร์ครึ่งวันเพ่ือประชุมและไหว้พระสวดมนต์ 
  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับเมืองสงขลา  
นักเรียนเข้าร่วมถวายการรับเสด็จที่ท่าน้ าสะพานเทศาหน้าโรงเรียน 
  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ
พรรณี พระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนประชาบาลประจ าต าบลบ่อยางที่ ๑ 
  ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗  พระบาทสมเด็จฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ 
พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชย์ โดยมีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
  พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ โรงเรียนประชาบาลประจ าต าบลบ่อยางที่ ๑ โอนไปสังกัด
เทศบาลเมืองสงขลา ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเทศบาลเมืองสงขลาที่ ๑” 
  ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ปรากฏข่าวเกี่ยวกับสงครามโลก ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสงขลา ๑ 
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการป้องกันภัยทางอากาศ จ านวน  ๑๐  คน 
  ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ข้าหลวงประจ าจังหวัดแจ้งให้ทุกโรงเรียน “เตรียมหาซื้อธงญี่ปุ่นไว้ชัก
เป็นเกียรติยศแก่ชาติญี่ปุ่น ในการตอบแสดงความยินดีฐานเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเรากับอินโด
จีน” 
  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ช่างโยธาเทศบาล  เข้าด าเนินการขุดหลุมหลบภัยในโรงเรียน 
  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๔๘๔ ครูทุกคนเข้ารับการอบรมฟังบรรยายวิชาครู ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม
แผนกประกาศนียบัตรครู ทุกบ่ายวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ 
  ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๔ ข้าหลวงจังหวัดประชุมชี้แจงเรื่องการส่งมอบครูให้เข้ารับการฝึก
วิชาการใช้อาวุธและอ่ืน ๆ ณ ค่ายฝึกทหารสวนตูล โดยผู้บังคับการทหารบกสงขลา 
  ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกท่ีเมืองสงขลา ชาวบ้านเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “ญี่ปุ่น
ขึ้น” 
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  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๘๕ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (วัดแจ้ง) ส่งนักเรียน
ฝึกหัดครูมาเข้าฝึกสอนที่โรงเรียนเทศบาลเมืองสงขลาที่ ๑ เป็นครั้งแรก จ านวน  ๒๒  คน ใช้เวลาฝึก ๑ 
เดือน 
  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ “วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียน แต่เนื่องโดยเหตุการณ์ของประเทศหยู่ 
ในภาวะคับขัน จึ่งต้องปิดต่ออีกตามค าสั่งของคณะกรรมการอ าเภอ ที่ ๗๒๖๖/๒๔๘๗ ลงวันที่  ๑๕ 
ธันวาคม  ๒๔๘๗ โดยไม่มีก าหนดเปิด จนกว่าทางการจะสั่งเปลี่ยนแปลงหย่างไร” พรั่ง อันตรเสน 
  ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองสงขลาที่ ๑ โอนกลับไปสังกัดอ าเภอเมืองสงขลา 
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประชาบาลต าบลบ่อยางท่ี ๑” 
  ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘ “วันนี้ฉันมาท างานเวลา ๘.๑๐ น. ขณะที่ฉันมาจนกระทั่งถึงเวลา
ท างาน คือเวลา ๘.๓๐ น. ครูยังไม่มาท างานหลายท่าน ส่วนนักเรียนรวมทั้งแผนกชายและหญิง   
มี ๕๗ คน เนื่องจากเครื่องบินข้าศึกหลายเครื่อง ได้มาบินวนเวียนหยู่ในเขตรเมือง ท าให้ผู้ปกครองเสีย
ขวัญต้องพาบุตรและครอบครัวหลบภัยไปชั่วคราว... ครูได้ท าการสอนไปจนถึงเวลา ๑๐ น. กว่าก็ได้ยิน
สัญญาณอันตรายดังขึ้น จึงสั่งให้นักเรียนเตรียมหลบภัย โดยน านักเรียนชาย-หญิงมาเตรียมหยู่ใกล้ 
หลุมหลบภัยที่ได้ขุดไว้...” พรั่ง อันตรเสน 
  ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ “...เวลา ๑๐.๓๐ น. ข้าพเจ้าได้ไปแลกเงินที่คลังเพ่ือเอามาจ่าย 
ให้ครูน้อย ซึ่งรับมาเมื่อวานนี้ แต่พอไปได้กึ่งทางก็ได้ยินสัญญาณอันตราย จึ่งต้องรีบกลับมาโรงเรียน 
เพ่ือเตรียมให้นักเรียนหลบภัย...” พรั่ง  อันตรเสน 
  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ “วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้มีเครื่องบินมาอาละวาท ๑ เครื่อง  
โดยการกราดปืนกลด้วย ข้าพเจ้าได้สั่งเด็กลงหลุมหลบภัย...”  ถวิล  เขมะศิริ 
  ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ “วันนี้ได้สั่งปิดพิเศษโดยไม่มีก าหนดเปิด  เนื่องจากเหตุการณ์สงคราม
รุนแรงขึ้น จึงได้สั่งปิด ตามส าเนาหนังสือที่  ๙๗/๒๔๘๘ สั่งมา ณ วันที่  ๒ กรกฎาคม ๒๔๘๘”   
ถวิล  เขมะศิริ 
  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ เหตุการณ์สงครามสงบ ครูใหญ่มอบหมายให้เด็กช่วยกันถมหลุม
หลบภัย 
  ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙  พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หั วอานันทมหิดล  สวรรคต 
พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ 
  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๙๕ โรงเรียนประชาบาลต าบลบ่อยางที่ ๑ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนถนน
วิเชียรชม” สังกัดอ าเภอเมืองสงขลา และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ เป็ น  “ โรงเรี ยนป รับ ป รุ ง”  เพ่ื อ เป็ น ตั วอย่ า งแก่ โรง เรี ยน ประชาบาล ใน จั งห วั ดส งขล า 
เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
  ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จ ฯ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเมืองสงขลา ครูโรงเรียนถนนวิเชียรชมแสดงการพายเรือในทะเลสาบ
ถวายทอดพระเนตร 



 

 

๔ 

  พ.ศ. ๒๕๐๔ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และเริ่มเปิดด าเนินการสอนชั้นเด็กเล็ก 
  พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนประชาบาลนอกเขตเทศบาลทั้งหมดโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษา  
  ๑   ตุ ล าคม   พ .ศ . ๒ ๕ ๑ ๐  โรงเรี ยนถนน วิ เชี ย รชม โอน ไป สั งกั ดก รมสามัญ ศึ กษ า
กระทรวงศึกษาธิการขยายห้องเรียนเป็น ๓๐ ห้องเรียน 
  พ.ศ. ๒๕๑๑ โรงเรียนถนนวิเชียรชม เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่ ๗ ขยายห้องเรียนเป็น ๔๓ 
หอ้งเรียน 
  พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคาร “สัญฐาคาร” 
  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗ โรงเรียนถนนวิเชียรชม เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวิเชียรชม” 
  พ.ศ. ๒๕๒๑ ยุบเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และระดับมัธยมต้น (เปิดสอนได้เพียง ๒ ปี)   
คงเหลือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
  พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ สมัยที่ 1 
   พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนวิเชียรชมโอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ ท าการสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 
(ป.1 – ป.6) 
  พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ สมัยที่ 2 
  21 กันยายนพ.ศ. ๒๕34 จัดงานฉลองครบรอบ 70 ปี 
  พ.ศ. ๒๕41 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ สมัยที่ 3 
 พ.ศ. 2546 โรงเรียนวิเชียรชมโอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน 
  พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดโครงการพิเศษ โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
  1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดงานฉลองครบรอบ ๘๕ ปี 
    พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SMA) และได้รับการ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
  พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ สมัยที่ 4 
  พ.ศ. ๒๕๕5 จัดงานฉลองครบรอบ  ๙๐  ปี 
  พ.ศ. ๒๕๕7 โรงเรียนวิเชียรชมได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (ScQA) 
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  พ.ศ. ๒๕60 โรงเรียนวิเชียรชมได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) 
  พ.ศ. 2563 จัดงาน 99 ปี โรงเรียนวิเชียรชม วิ่งไปด้วยกันกับเรา วิเชียรชมฮาร์ฟมาราธอน 
 



 

 

๕ 

สารจากผู้อ านวยการ 
ไพฑูรย์ ทองมณี 

 
           

 
 
 
 
  ย้อนอดีต สร้างปัจจุบัน  สานฝันสู่อนาคต กับ ๑ ศตวรรษ ของเพชรเม็ดงาม  
นามวิเชียรชม ท่ีมุ่งมั่นจัดการศึกษา  มาเป็นเวลาช้านานถึง ๑๐๑ ปี เพื่อผลิตคนดี คนเก่ง 
และคนกล้า ออกมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติจนศิษย์รุ่นต่อรุ่น ประสบผลส าเร็จเชิง
ประจักษ์ ในสาขาวิชาชีพ ท่ีเป็นความต้องการตามถนัดและความปรารถนาของแต่ละบุคคล 
ท าให้โรงเรียนวิเชียรชม เป็นท่ียอมรับในวงกว้างทางการศึกษาและเป็นสถานศึกษาท่ีสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาให้กับผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ว่าเป็นสถานศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพในทุกๆด้านตลอดมา 
 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนวิเชียรชม ภายใต้การน าของนายนิพนธ์ บุญญามณี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในนามนายกสมาคม ได้ร าลึกถึงสถานศึกษาท่ีตนเอง
เคยศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพ และร่วมกิจกรรมกันมาเป็นเวลาช้านาน ได้หวนกลับมา 
เพื่อจัดกิจกรรม หารายได้ให้กับสถานศึกษา และพบปะสังสรรค์กันประสาพี่ประสาน้อง  
ในโอกาสครอบครัววิเชียรชมครบรอบ ๑๐๑ ปี ภายใต้หลักการท่ีว่า "เหลียวหลังแลน้อง  
มองการศึกษา พัฒนาบ้านเกิด" 
 ในนามคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอตั้งปณิธานกับผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนว่า จะเจียระไนเพชรเม็ดงามนามวิเชียรชม เม็ดนี้ ให้เป็นเพชรน้ าหนึ่ง 
เจิดจ้า จรัสแสง อยู่คู่เมืองสงขลาตลอดไป เพื่อธ ารงไว้และสืบทอดความดีงามท่ีรุ่นก่อนได้สร้างสมเอาไว้    
บนหลักคิดที่ว่า “จงท าวันนี้ให้ดีท่ีสุดและพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้” 

 



 

 

๖ 

สารจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กิตติพงษ์ พันธ์ุมณี 

 
 
 
 
 
 
 

 ตั้ งแต่ผมได้มี โอกาสเข้ามารับต าแหน่งผู้บริหาร ณ โรงเรียนวิ เชียรชมแห่งนี้  
ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆท่ีมีค่าต่อชีวิตราชการเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนวิเชียรชม
เป็นสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียง มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสั่งสมมาอย่างยาวนานจนถึงวันนี้
ครบรอบ ๑๐๑ ปี ถือเป็นนิมิตรหมายอันดียิ่งท่ีพวกเราจากวิเชียรชมไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่าหรือผู้ท่ีเคยมีส่วนสนับสนุนโรงเรียนวิเชียรชม ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบัน   
ได้มีส่วนร่วมกันเฉลิมฉลองและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปพร้อมๆกันและนับจากนี้ไป
โรงเรียนวิเชียรชมจะอยู่คู่กับชาวสงขลา พัฒนาเยาวชนและคุณภาพการศึกษาของชาวสงขลา
ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗ 

สารจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
เยาวพา  ยังช่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  โรงเรียนวิ เชียรชม ได้ เริ่มก่อตั้ งเมื่อปี  พ.ศ.2465 ซึ่ งปี  2565 ครบ 101 ปี  
ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565  ตลอดระยะเวลา 101 ปี โรงเรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มากมาย มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
สามารถผลิตเยาวชนท่ีดีสู่สังคมเพื่อให้เติบโตและช่วยกันพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 101 ปี โรงเรียนวิเชียรชมนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโรงเรียนสู่ความส าเร็จ และขออวยพรให้โรงเรียน
วิเชียรชม ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 



 

 

๘ 

สารจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สุดธิดา ศักดิ์สุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โรงเรียนวิเชียรชม ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยแรกเริ่มนั้นเปิดท าการสอน 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานถึง ๕ สมัย น าไปสู่การเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน าในด้านการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ อีกท้ัง  ยังให้ความส าคัญ 
กับสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ตลอดระยะเวลา ๑๐๑ ปี โรงเรียนวิเชียรชมได้พัฒนา
ศักยภาพ  จนเป็นสถาบันการศึกษาท่ีสร้างสรรค์เยาวชนท่ีมีความรู้และความสามารถ  
ให้กับประเทศชาติอย่างมากมาย ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนท่ีว่า “มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นสากล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนวิเชียรชม ล้วนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๐๑ ปี โรงเรียนวิเชียรชมนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจ 
ท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการน าพาโรงเรียนสู่ความส าเร็จ และขออวยพรให้โรงเรียนวิเชียรชม 
ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสร้างสรรค์เยาวชน
ให้มีคุณภาพต่อไป 
 

 

 



 

 

๙ 

สารจากรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นันทาทิพย์ เพ็ชรสุวรรณ 

 

 

 

 

 

                 

  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวิเชียรชม ท่ีได้ด าเนินการมายาวนานต่อเนื่อง 
จนครบรอบปีท่ี 101 ของการจัดการศึกษา ท่ีสร้างสรรค์เยาวชน บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
ท้ังด้านความรู้ ความคิด คุณธรรม จริยธรรม พลานามัย และสุนทรียภาพ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ บัดนี้เวลาล่วงเลยมาถึงปีท่ี 101 พวกเรา ครอบครัวรั้วเหลือง - แดง 
ผ่านการต่อสู้จนพบความส าเร็จของลูกศิษย์แต่ละรุ่น จนเติบโตมีครอบครัว มีอาชีพการงาน 
ท่ีมั่นคง มีเกียรติยศและความสุข เป็นบุคลากรส่วนหนึ่งท่ีร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
สู่ความรุ่งเรือง               

          ข้าพเจ้าในนามผู้บริหาร รู้สึกภูมิ ใจและชื่นชมยินดีกับ ภาพผ่าน ท่ีประทับใจ 
และขอปณิ ธานท่ีจะก้าวไปข้างหน้าในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวิ เชียรชม  
รวมถึงสืบสานภารกิจการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองในประเทศชาติสืบไป 
 

 

 

 

 



 

 

๑๐ 

คณะผู้บริหาร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไพฑูรย์ ทองมณี 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนวิเชียรชมชม 

นางสุดธิดา ศักดิ์สุวรรณ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนวิเชียรชม 

นายกิตติพงษ์ พันธุ์มณี 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนวิเชียรชม 

นางสาวเยาวพา ยังช่วย 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนวิเชียรชม 

นางสาวนันทาทิพย์ เพ็ชรสุวรรณ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนวิเชียรชม 



 

 

๑๑ 

กลุ่มชั้นอนุบาล 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

นางสมศรี สินธโร 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มชั้นอนุบาล 

นางวาสนา พรหมคล้าย 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 

นางนิรมล ทองน้อย 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นางกนกวรรณ สมบัติยานุชิต 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 



 

 

๑๒ 

นางสาวทรรศนธร โป้บุญส่ง 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนงลักษณ์ สัมภาวนะ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

นางสมมาตร สวุรรณข า 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นางสาวสุขสมจินตน์ ผลบุญ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

นางรัชนี เหลม็เจริญ 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 

นายสุวัชร ชูสุวรรณ 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 

นางสาวอรชา จันทร์ขาว 
ครอูัตราจ้าง 

 

นางสาวธนวรรณ แก้วบุตร 
ครอูัตราจ้าง 

 

นางกวีวรรณ ทองด า 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 

นางสาวดลพร แรกสกุล 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 



 

 

๑๓ 

นางไสว สุวรรณโณ 
 คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 

 

 

 

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางเมธิญา กาญจนรัตน์ 
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 

 

 

 

นางพนิดา ปิยะรตัน์ 
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 

 

 

 

นางสาวนูรีฮา อาแวบือซา 
 คร ู

 

 

 

นางอารยา อ่อนแก้ว 
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 

 

 

 

นางผกามาส คงส ี
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที ่2 

 

 

 

 

นางศรีอุบล สมประกอบ 
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 

 

 

 

นางดวงแข พูนธนาคม 
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

นางนันท์นภัส สองเมือง 
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

นางสาวอัญญาณ ีสาขา 
ครูอัตราจ้าง 

 

 

นายพัชรพล วรสิทธิกร 

 ครูอัตราจ้าง 

 

 

         นายอาบูคอรี ดาราซอ 
          ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 

 

 



 

 

๑๔ 

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางทรงศรี ศรลอย 
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

 

 

 

นางนัชชา ชยัมณ ี
 ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

นางมณฑา ค าสุข 
 คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

นางฐิติยา บญุศิร ิ
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

นางสุจิตรา วิเศษสินธุ ์
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

นางผ่องพรรณ ธรรมขันธ ์
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 

 

 

 

นางสาวนิตยา อุไรรัตน์ 
 คร ู

 

 

 

นางสาวกัญญาภัค สุดภัย 
ครูผู้ช่วย 

 

 

 

นางสาวรัชฎาภรณ์ แสงเต็ม 
ครูอัตราจ้าง 

 

 

นางเรวด ีแสงสรุิยงค ์
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 



 

 

๑๕ 

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงกุลธดิา พงศ์พิริยภักดิ ์
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 

 

 

 

นางจิรวรรณ ข าด า 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 

 

 

 

นางอันธิกา อินทร์แก้ว 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 
 

 

 

นางสุนิศา วัชระวรพงศ ์
ครู 
 

 

 

 

นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร 
คร ูวิทยฐานะครูช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที ่4 
 

 

 

 

นางสุนิสาห์ สุกส ี
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

นางสุมณฑา ทายุโก 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

นางวิภา นกแก้ว 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

นางสุคนธา คงเอียง 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 

 

 

 

นางสุภาวดี ยวงใย 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

 

 

 

 

นางสาวทัศนีย์วรรณ จินดา 
ครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

นางสาวปาลิตา จิระสุนทร 
ครูอัตราจ้าง 

 

 

 

 

นางสาวเถลิงพร  เต้าตะโร  
ครูอัตราจ้าง 

 
 

 

 

    Mr.Morito Villarde Chin Jr. 
          ครูชาวตา่งประเทศ 

 

 



 

 

๑๖ 

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจันทิรา นนทิกาล 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

นางกฤษณา ค าใส 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นายไพบูลย์ จินดาวงศ์ 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นางอังคลักษณ์ พละไชย 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นางสิริพันธุ์ ทีสุกะ 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 
 

นางยินดี หนูจันทร์ 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 
 

นางชัญญ์ญาณ์ ศรีพิเชียร 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 

นางอรวรรณ เชาว์บวร 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 

นางสาวณัฐชา แสงศร ี
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 
 

นายวาริส เจะกา 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 

นางสาวนาดียะห์ ยะโกะ 
ครู  

 

นางสาวโสธิยา รัตนพันธ์ 
ครอูัตราจ้าง 

 

Mr.Alvin B.Sumarinas  
ครชูาวต่างประเทศ 

 



 

 

๑๗ 

กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางจ าเนยีร ปานทองค า 
ครู วทิยฐานะครูช านาญการพเิศษ 
หัวหน้ากลุม่ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

นางเบญจพร คงอินทร ์
ครู วทิยฐานะครูช านาญการพเิศษ 

 

นางพรพิมล บญุญะถติ ิ
ครู วทิยฐานะครูช านาญการพเิศษ 

 

นางดารารัตน ์ประยูรทอง 
ครู วทิยฐานะครูช านาญการพเิศษ 

 

นางวนดิา วิชานนท ์
ครู วทิยฐานะครูช านาญการพเิศษ 

 

นางสาวจติรลดา บญุเรือง 
ครู วทิยฐานะครูช านาญการพเิศษ 

 

นางปรญิญาพร เมืองรักษ ์
ครู วทิยฐานะครูช านาญการ 

 

นางสินทิธิษ์า รตันมณ ี
ครู วทิยฐานะครูช านาญการ 

 

นายธวัช มะโนเพ็ชร 
ครู  
 

 

นางภาวณิี สมปรีดา 
ครู  

 

นางสาวเสาวลกัษณ ์กองสวสัดิ ์
ครูผู้ช่วย  

 

นายอนุรักษ์ ชหูาญ 
ครูอัตราจ้าง 

 



 

 

๑๘ 

กลุ่มชั้น English Program (EP) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุดารัตน์ สุกใส 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นางค านึง เด่นดวง 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มชั้น English Program 

นางปาริชาต ป่ินทองพันธุ์ 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นางสิดาพร แสงสว่าง 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นางสุภาภรณ์ โกศัยกานนท์ 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นางสุไม จุลแก้ว 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นางจริยา สังขพันธ ์
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 

นางสาวทิพวรรณ เหมอารัญ 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 

นางสาวมันต์ชญา เพช็รมงคล 
ครู  
 

 

นางเพ็ญณี หิรัญสาลี 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการพิเศษ 

 

นางอมร สุวรรณรัตน์ 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

นางนิธิกุล ก้องรัตนโกศล 
ครู วิทยฐานะครชู านาญการ 

 



 

 

๑๙ 

กลุ่มชั้น English Program (EP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมัตติกา ถมของ 
ครอูัตราจ้าง 

 

นางสาวพิมพ์ลภัทร ด าดี 
ครอูัตราจ้าง 

 

นางสาวนัฐกานต์ ช านาญเพาะ 
ครอูัตราจ้าง 

 

นางสาวสุดารัตน์ แววทองค า 
ครอูัตราจ้าง 

 

นางสาวเจนจิรา สุวรรณมณี 
ครอูัตราจ้าง 

 

นางสาวดวงกมล บุญพันธุ์ 
ครอูัตราจ้าง 

 

นายณัฐพล อินทรักษ์ 
ครอูัตราจ้าง 

 

นายณรงค์ฤทธิ์ สังข์ศร ี
ครูอัตราจ้าง 

 

นางสาวอินทิรา รัณรงค ์
ครอูัตราจ้าง 

 

นางสาวสุภารัตน์ ขุนด าริห ์
ครอูัตราจ้าง 

 

นางสาวปาลิตา สีหน ู
ครอูัตราจ้าง 

 

นางสาววรฤทยั เพชรรัตน์ 
ครอูัตราจ้าง 

 



 

 

๒๐ 

กลุ่มชั้น English Program (EP) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs. Deborah C.Rosalia 
ครชูาวต่างประเทศ 

 

Miss May B.Hongayo 
ครูชาวต่างประเทศ 

 

Mr.Joseph Byrnes 
ครชูาวต่างประเทศ 

 

Mr.Mohammed Amine 
ครชูาวต่างประเทศ 

 

Mr.Oasiqul Azad 
ครชูาวต่างประเทศ 

 

Mr.Mark Hendrik Bijvoet 
ครชูาวต่างประเทศ 

 

Miss Lerato Motsamai 
ครชูาวต่างประเทศ 

 

Mr.Ivan A.Mallo 
ครชูาวต่างประเทศ 

Mr.Herman Chapon 
ครชูาวต่างประเทศ 

 

Miss Cherry Rose Tenebro Doneza 
ครูชาวต่างประเทศ 

 

Miss Dinah G.Lanticse 
ครชูาวต่างประเทศ 

 



 

 

๒๑ 

 กลุ่มบคุลากรทางการศึกษา 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกิ่งบุญ จันทิกาแก้ว 
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 

นางนฤมล วิจิตร 
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

นางลักขณา ชรูัตน์ 
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 

นางสาวภัทราภรณ์ ธนโชคโภคิน 
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 

นางสาวฐิติมา สวสัดีรักษา 
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 

นายจักรินทร์ จันทรักษ ์
เจ้าหน้าที่คอมพวิเตอร ์

 

นายธานินทร์ ชรินทราวุฒ ิ
เจ้าหน้าที่คอมพวิเตอร ์

 

นางจะไร สมทรง 
เจ้าหน้าที่ถา่ยเอกสาร 

 
 

นายวิเชยีร แก้วมูณี 
ลูกจ้างประจ า 

 



 

 

๒๒ 

                                 กลุ่มนกัการภารโรง / คนครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเสกสรร เส็นเจริญ 
นักการภารโรง 

 

          นายจริชาติ ภิกขุวาโย 
นักการภารโรง 

นางวีระรัตน์ วัฒนกุล     
นักการภารโรง 

 

นายสมศักด์ิ บรรจงธุระการ 
คนสวน 

นางวิสา อินทรมุณ ี
นักการภารโรง 

นางสมใจ หมายศูนย ์
คนครัว 

นางสาวกฤษณา สังข์ทอง 
 คนครัว 

นางพรรณี หนูชัยแก้ว  
คนครัว 



 

 

๒๓ 

ผลงานดเีด่นของสถานศึกษา (รางวัลเกียรติยศ ) 

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 5 สมัย 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
        พ.ศ. 2522        พ.ศ. 2533 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     พ.ศ. 2541          พ.ศ. 2551    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          พ.ศ. 2563   



 

 

๒๔ 

ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (รางวัลเกียรติยศ ) 

 

    ระดับประเทศ  

 
พ.ศ. 2560 : รางวัลโรงเรียนคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA ระดบัชาติ  

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2562 : รางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ระดับชาติ 

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
: รางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ,สสวท. 
: รางวัลระดับดีเด่น สถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

: รางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 
ระดับประถมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป จากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย, สพฐ. 

: รางวัลระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับศึกษาธิการภาค ๕ จากเขตตรวจราชการที่ 5 

พ.ศ. 2563 : รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่   
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

: รางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 
ระดับประถมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียน 1,500 คนข้ึนไป  
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สพฐ. 

: รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ ด้านวิชาการ(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS))  
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2564 : รางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) 
ระดับประถมศึกษา ประเภทจ านวนนักเรียน 1,500 คนข้ึนไป  
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สพฐ. 

 



 

 

๒๕ 

      ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

    : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

พ.ศ. 2561 : คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 

: คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สูงอันดับที่ 3 

: นักเรียนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ได้คะแนนเต็ม 100 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

: คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยสูงอันดับ 1  
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

: นักเรียนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ได้คะแนนเต็ม 100 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

พ.ศ. 2562 : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเงิน  
ปีการศึกษา 2561 

: รางวัลระดับดีเด่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษา 
ขนาดใหญ่ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

พ.ศ. 2563 : รางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

: รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดร้องเพลงสดุดีจอมราชางานวันภาษาไทยแห่งชาติ  
: คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ 
 
 
 
 
 



 

 

๒๖ 

รางวัลเกียรติยศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ได้รับยกย่องเชดิชูเกียรติจากหนว่ยงานของรัฐและเอกชน 

ระดับชาติ/ระดับประเทศ 

       นายไพฑูรย์ ทองมณ ี

พ.ศ. 2548  : ผู้สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน ด้านการบริหารการศึกษาและเป็นเครือข่าย  
งานการศึกษานอกโรงเรียนยอดเยี่ยม 

: ข้าราชการดีเด่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ต าบล ม่วงงาม อ าเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา  

พ.ศ. 2549 : มีผลงานดีเด่นประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการ "หนึ่งในร้อย" 

พ.ศ. 2554 : ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ประจ าปี ๒๕๔๙ และ ๒๕๕๔ 

: รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี ๒๕๕๔ 
พ.ศ. 2555 : บุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2556 : รางวัลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย (Best Practice) ประเภทผู้บริหาร 
ระดับดีเยี่ยมพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

พ.ศ. 2557 : โล่เกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี ๒๕๕๗ 
: เกียรติบัตรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน 

และ จรรยาบรรณของวิชาชีพมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่งสมควรได้รับเข็ม  
"คุรุสภาสดุดี" ประจ าปี ๒๕๕๗ 

: ครูดีศรีสงขลา ปี ๒๕๕๗ 

: รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ปี ๒๕๕๗ 
พ.ศ. 2558 : รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เรื่องการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหาร

สถานศึกษาสู่ความส าเร็จ โดยใช้กลยุทธ์เต็มศักยภาพครูสู่ภาคีที่เข้มแข็ง ประจ าปี ๒๕๕๘ 
: รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ 

และจิตวิญญาณครู" ปี ๒๕๕๘ 
: โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS สาขาคุณธรรมจริยธรรม  

ระดับดีเด่นประเกทบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



 

 

๒๗ 

พ.ศ. 2560 : เกียรติบัตรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่งสมควรได้รับเข็ม "คุรุสภา
สดุดี" ประจ าปี ๒๕๖๐ 

พ.ศ. 2561 : เกียรติบัตรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ คนดี  
ด้านการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ : เขตตรวจราชการ 
ที่ ๘ ครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๖๑ 

: เกียรติบัตรเข้าร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ หน่วยพัฒนาที่ ๗ . 

: เกียรติบัตรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการผู้น าต้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(ICT Talant) ภาครัฐ 

: รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญเงิน ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหาร 2561 

พ.ศ. 2562 : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเหรียญทอง ประเภทผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการ 

: เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานที่เป็นเสิศ  
(Best Pacties) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับเขตพ้ืนที่จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

: เกียรติบัตรการเป็นวิทยากรหลักสูตร "SMART TEACHER" 62 
: เกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ระดบัจังหวัด ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

ประจ าปี 2562 
: รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหาร ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
: รางวัล”ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจ าปี 2562 

พ.ศ. 2563 : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 
: รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับ เหรียญเงินประเภท ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการ 
พ.ศ. 2564 : รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ า 

 

 



 

 

๒๘ 

นางสุมณฑา ทายุโก 

พ.ศ. 2555 : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”  
: ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61  
พ.ศ. 2559 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

: เป็นครูผู้สอนที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทจนท าให้มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (o-NET) 

พ.ศ. 2560 : เป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
พ.ศ. 2561 : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

: ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”  
พ.ศ. 2564 : เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ด้านวิชาการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 



 

 

๒๙ 

นางสุดารัตน์ สุกใส 

พ.ศ. 2555 : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๒ 

พ.ศ. 2556 : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๓ 

พ.ศ. 2557 : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ 

พ.ศ. 2558 : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ 

พ.ศ. 2559 : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖ 

: ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลผลงานเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใชโ้ปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๖ 

พ.ศ. 2560 : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ 

พ.ศ. 2561 : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น “ระดับจังหวัด” ประจ าปี ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”  

 

 

 

 



 

 

๓๐ 

นางนัชชา  ชัยมณี 

พ.ศ. 2555 : รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” 
พ.ศ. 2559 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
พ.ศ. 2560 : ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 
พ.ศ. 2561 : ร่วมน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีศักยภาพนักเรียนการน าเสนอผลงาน “การศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)” งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ 

: เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้  
(World – Class Standard School Symposium) 

พ.ศ. 2563 : เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ 

พ.ศ. 2564 : รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ า 

 นางเบญจพร คงอินทร์ 

พ.ศ. 2555 : ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรม Spelling Bee 
ระดับ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 62 จาก สพฐ. 

พ.ศ. 2556 : รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จากคุรุสภา 

พ.ศ. 2560 : รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จากคุรุสภา 

พ.ศ. 2561 : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “คุรุสดุดี” 
: ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 กิจกรรมการ Multi Skills ระดับชั้น ป.4-6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”  
 

 



 

 

๓๑ 

นางเรวดี แสงสุริยงค์ 

พ.ศ. 2555 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
พ.ศ. 2558 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”  

นางอรวรรณ เชาว์บวร 

พ.ศ. 2556 : รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น ปี 2556 
: รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหนง่ ครู 

นางพนิดา ปิยะรัตน์ 

พ.ศ. 2556 : รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ปี 2556 
: รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหนง่ ครู 

นางจันทิรา นนทิกาล 

พ.ศ. 2556 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
  

นางนงลักษณ์ สัมภาวนะ 

พ.ศ. 2556 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
  

นางสาวสุขสมจินต์ ผลบุญ 

พ.ศ. 2556 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 

นางอังคลักษณ์ พละไชย 

พ.ศ. 2556 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 

 



 

 

๓๒ 

นางวนิดา วิชานนท์ 

พ.ศ. 2557 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
พ.ศ. 2558 : รางวัล “ครูดไีม่มีอบายมุข”  
พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”  

นางดารารัตน์ ประยูรทอง 

พ.ศ. 2557 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
พ.ศ. 2558 : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2558 

นางสุนิสาห์ สุกสี 

พ.ศ. 2557 : รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะดีเด่น ประจ าปี 2557 
: รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมขับขานประสานเสียง ป.๑-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

: ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมเพลงคุณธรรม ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นางมณฑา ค าสุข 

พ.ศ. 2557 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นางสิดาพร แสงสวา่ง 

พ.ศ. 2557 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นางฐิติยา บุญศิริ 

พ.ศ. 2557 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 



 

 

๓๓ 

นางยินดี หนูจันทร์ 

พ.ศ. 2557 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นางทรงศรี ศรลอย 

พ.ศ. 2557 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นางสาวดลพร แรกสกุล 

พ.ศ. 2557 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 

นางดวงแข พูนธนาคม 

พ.ศ. 2557 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 

นางรัชนี เหล็มเจริญ 

พ.ศ. 2557 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 

นางสุภาวดี ยวงใย 

พ.ศ. 2557 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นางเมธิญา กาญจนรัตน์ 

พ.ศ. 2558 : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

 



 

 

๓๔ 

นางปริญญาพร เมืองรักษ์ 

พ.ศ. 2561 : เป็นครูผู้ฝึกสอน เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน  
ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561    
ระดับชาติ 

: เป็นครูผู้ฝึกสอน เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ป.1- ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 

พ.ศ. 2562 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจ าปีการศึกษา 2562 

: เป็นผู้น าเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล “IQA AWARD” ภายใต้งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

: ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip) ป.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ 

พ.ศ. 2563 : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 

: รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข”  
พ.ศ. 2564 : ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 

นายธวัช มะโนเพ็ชร 

พ.ศ. 2561 : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป. 4 – ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

: ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดดนตรี
ประเภทเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมขับขานประสานเสียง ป. ๑ - ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

: ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง อันดับ 5 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี ป.๔ - ๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

พ.ศ. 2563 : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 



 

 

๓๕ 

นางสุคนธา คงเอียง 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์  
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ 

: รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นางอันธิกา อินทร์แก้ว 

พ.ศ. 2562 : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 

นางค านึง  เด่นดวง 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

นางวราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมขับขานประสานเสียง ป.๑-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

นางกวีวรรณ ทองด า 

พ.ศ. 2562 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

  

นางจิรวรรณ ข าด า 

พ.ศ. 2562 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
พ.ศ. 2563 : ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 

: รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
 



 

 

๓๖ 

นางสาวทิพวรรณ เหมอารัญ 

พ.ศ. 2562 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
พ.ศ. 2564 : โรงเรียนคาร์บอนต่ า 

นางสาวณัฐชา แสงศรี 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลธิดา พงศ์พิริยภักดิ ์

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นายวาริส เจะกา 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมขับขานประสานเสียง ป.๑-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

นางสาวนิตยา อุไรรัตน์ 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมขับขานประสานเสียง ป.๑-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
 
 
 
 
 



 

 

๓๗ 

นางสาวนาดียะห์ ยะโก๊ะ 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นางสาวทัศนีย์วรรณ จินดา 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมขับขานประสานเสียง ป.๑-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นางชัญญ์ญาณ์ ศรีพิเชียร 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
: อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร ์ระดับประถม ประจ าปี 2563 

พ.ศ. 2564 : ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 

 

นางทรงศรี ศรลอย 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
 

นางมณฑา ค าสุข 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
 

นางสิดาพร แสงสวา่ง 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
 

 



 

 

๓๘ 

นางค านึง เด่นดวง 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
 

นางสุไม จุลแก้ว 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
พ.ศ. 2564 : รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ า 

 

นางอังคลักษณ์ พละไชย 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 

นางวิภา นกแก้ว 

พ.ศ. 2564 : รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ า 
 

นางสาวธนวรรณ แก้วบุตร 

พ.ศ. 2557 : รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น(Comic Strip) ป.4-6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
 

นางสาวเถลิงพร เต้าตะโร 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมขับขานประสานเสียง ป.๑-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

: ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

: ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมเพลงคุณธรรม ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 



 

 

๓๙ 

นายอาบูคอรี ดาราซอ 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมขับขานประสานเสียง ป.๑-๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

นางสาวโสธิยา รัตนพันธ์ 

พ.ศ. 2562 : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

พ.ศ. 2563 : รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๐ 

ผลงานนักเรียน  

ระดับชาติ/ระดับประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เดก็ชายวชิรวิทย์ แก้วหมุน ผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขัน

เจียระไนเพชรคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 16 
มูลนิธิร่มฉัตร 

เดก็ชายกิตติภัทร์ โลวตระกูล ผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขัน
เจียระไนเพชรคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 16 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เดก็ชายทัดเทพ สบืเส้ง ผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขัน
เจียระไนเพชรคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 16 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เดก็ชายพัธนนัท์ ปริธรรมมา ผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขัน
เจียระไนเพชรคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 16 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เดก็ชายจิราวฒัน์ พงศ์ธนาเอก ผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขัน
เจียระไนเพชรคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 16 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เดก็ชายติณณภพ แก้วสุวรรณ ผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขัน
เจียระไนเพชรคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 16 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กหญิงชญานนัท์ ขันติกุลานนท์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ 
ทางวชิาการวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดบัประเทศ 
นักเรียน ประถมศึกษา ประจ าปี 2556 

สพฐ. 

เดก็ชายธนัทภณ กิตตวิราพงศ ์ รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ 
ทางวชิาการวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดบัประเทศ 
นักเรียน ประถมศึกษา ประจ าปี 2556 

สพฐ. 

เด็กหญิงนุชทิตา คงบัว รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ 
ทางวชิาการวิทยาศาสตร์นานาชาติ ระดบัประเทศ 
นักเรียน ประถมศึกษา ประจ าปี 2556 

สพฐ. 

เดก็ชายทัดเทพ สบืเส้ง รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ 
ทางวชิาการคณิตศาสตร์ นานาชาติ ระดบัประเทศ 
นักเรียน ประถมศึกษา ประจ าปี 2556 

สพฐ. 

เด็กชายศิวกร เสียงเล็ก รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
คณิตศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ  
นักเรียนประถมศึกษา ประจ าปี 2556 

สพฐ. 



 

 

๔๑ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เดก็ชายภูริเดช บุปผามณ ี รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ

คณิตศาสตร์ นานาชาติ ระดบัประเทศ  
นักเรียนประถมศึกษา ประจ าป ี2556 

สพฐ. 

 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เด็กหญิงแอนนา ซินหรง ชวา รางวัลชมเชย การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ  

การแข่งขันเจียระไนเพชร ภาษาอังกฤษ  
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายอิทธิกร  บุญศิริ ผ่านเกณฑ์การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ  
การแข่งขันเจียระไนเพชรหน้าที่พลเมือง 
และศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กชายณัชพล  ถาวรวงษ์ เหรียญทองแดง/โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2561 วชิาวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

สสวท. 

เด็กหญิงสุชญา  สิงหนาจ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ  

สพฐ. 

เด็กชายศรวัสย์  ซ้ายชวัญ เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กหญิงปวรวรรณ  ไชยวงศ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันทกัษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กหญิงเกวลิน  สาลิกา รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กชายชวกร  ไชยสวัสดิ์ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กหญิงธันยพร  งามแม้น รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 
 

สพฐ. 



 

 

๔๒ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมมา รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ

วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 
สพฐ. 

เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุวรรณ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กชายสรวิศ  จิตณรงค์ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กชายอิทธิกร  บุญศิริ รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กชายปุณยธร  หน่ายคอน 
เด็กชายพชพลย์  เมืองรักษ์ 
เด็กชายกริษฐา  เพ็ชรคง 

เหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น ป.๑-๖ (ระดับชาติ) 

สพฐ. 
(ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ฯ) 
เด็กชายกนกพล  บุลา  
เด็กชายจิตติพัฒน์  สุวรรณมณี
เด็กหญิงจิรัชญา  ไทชนบท 
เด็กหญงิณัฐนิชา  รักพรม 
เด็กชายธนากร  มิตรณรงค์ 
เด็กชายภคพณ  ศิริสุวรรณข า 
เด็กชายวรากรณ์  มลิวัน 
เด็กชายสหรัฐ  จันทร์ช่วย 
เด็กชายอรรถนนท์  เอกรัตน์ 
เด็กหญิงเตชินี  เตชะวรรโต 
เด็กหญิงเนตรทิพย์ แก้วเพ่ิมพูน 

เหรียญทอง รองชนะเลิศ การประกวดดนตรี
ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)     
ป.๑-๖ (ระดับชาติ) 

สพฐ. 
(ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ฯ) 

เด็กหญิงปุณยาพร จันทร์ศรีบุตร 
  

เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.๔-ป.๖ (ระดับชาติ) 

สพฐ. 
(ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ฯ) 
เด็กหญิงมนัสนันท์ ธนานุสนธิ์ 
  

เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน  
(Story Telling) ป.๔-ป.๖ (ระดับชาติ) 

สพฐ. 
(ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ฯ) 
เด็กชายริกค์ รัชชานนท์ ชมิท 
  

เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ป.๔-ป.๖ (ระดับชาติ) 

สพฐ. 
(ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ฯ) 



 

 

๔๓ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เด็กหญิงจิลมิกา   อินทรัตน์ 
เด็กหญิงสุวภัทร   ผุดผ่อง 
เด็กหญิงอมรา   ทายุโก 

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 
ทางคณิตศาสตร์   ป.๔ - ป.๖ (ระดับชาติ) 

สพฐ. 
(ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ฯ) 

เด็กหญิงกุลฉัตร  แท่นสุวรรณ เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  
ป.๔ - ป.๖ (ระดับชาติ) 

สพฐ.  
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ) 

เด็กชายชยาพล  ฟองประพันธ์ 
เด็กชายปัณณวิชญ์  สองเมือง 
เด็กหญิงพิชญ์สิตา วริศเมธธีนนท์ 

เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง  
ป.๑ - ๖ (ระดับชาติ) 

สพฐ. 
(ศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ฯ) 
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดิสถาพร ท าคะแนน PRE–ประถมศึกษา’๖๑  

ในวิชาภาษาอังกฤษ ป.๒ ได้อันดับที่ ๑  
ของประเทศ 

ชมรมบัณฑิต
แนะแนว 

 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เด็กชายสุรพิชญ์ อินทะนะ 
เด็กหญิงวิรัลพัชร ภริมรักษ์ 
เด็กหญิงนิชา ศรีละม้าย 

ผ่านเกณฑ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ 
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 

มูลนิธิร่มฉัตร 

เด็กหญิงดาเรียล สมานพิทักษ์วงค์ 
เด็กหญิงปาณิตา หนูทอง 
เด็กหญิงณัฏนภา สาครินทร์ 
เด็กหญิงณิชานันท์ สุวรรณโณ 
เด็กหญิงสุทัตตา มากสาขา 

เข้าร่วมประกวดทักษะภาษาจีนนานมี  
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 

บริษัทนานมี 
จ ากัด 

เด็กหญิงพลอยเพชร จะมะนันส์ 
 

แชมป์เทนนิสถ้วยพระราชทานฯ สมาคมกีฬาเทนนิส 
แห่งประเทศไทย 

เด็กหญิงณิชกมล คงนคร    เยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

๔๔ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เด็กชายกนกพล บุลา 
เด็กหญิงกานต์ชนก  ทิพยรัตน ์
เด็กชายคณสันันท์ ไชยกูล 
เด็กชายคณัสนันท์ ชูชื่น 
เด็กชายครรชิตพล ริยา 
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณเรืองศรี 
เด็กหญิงจิรธิดา ผอมกรด 
เด็กชายชยากร พัดทอง 
เด็กหญิงชัญญานชุ  แก่นเพชร 
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จุลแก้ว 
เด็กชายณัฎฐวุฒิ บุญศิริ 
เด็กหญิงณัฏฐศิริ พรหมมา 
เด็กชายณัฐวัฒน์ โชติรัตน์ 
เด็กหญิงทิฆัมพร  ส าราญสม 
เด็กชายธนกร มิตรณรงค์ 
เด็กชายธนภูมิ ธนนิมิต 
เด็กชายธฤต จริงจิตร 
เด็กหญิงปณัทญา ครองมณีรัตน์ 
เด็กชายปภินวิช เชาว์บวร 
เด็กชายปวลุตม์ หวันหม๊ะ 
เด็กชายปิยณัฐ จันทร์ชู 
เด็กชายผดุงอรรถ แก้วรัมย์ 
เด็กชายพงศกร เพชรรัตน์ 
เด็กหญิงพริมรตา สุชลพานิช 
เด็กหญิงพัชรพร ขาวเรือง 
เด็กชายพันธกร ส าราญสม 
เด็กหญิงพิชชาพร ปัตตะโก 
เด็กหญิงพิชญธิดา สินสังข์เลิศ 
เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีรัตน์ 
เด็กหญิงวรางคณา เรือทอง 

เหรียญทอง ชนะเลิศ / การประกวดขับขาน
ประสานเสียง ป.1-ป.6 

สพฐ. 
(งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับชาติ) 



 

 

๔๕ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เด็กชายศุภณัฐ มลิวัน 
เด็กชายสรรเพชญ วงษ์บ ารุงเทวี 
เด็กชายสหรัฐ  จันทร์ช่วย 
เด็กชายสุริยวงศ์ ทั่งจันธิมาธรณ์ 
เด็กหญิงอรณิชา สุภาวไตร 
เด็กหญิงอัฏฐพรสุรตัน์ กาญจนบรรณ 
เด็กหญิงอาริตา  รอดเกลีย้ง 
เด็กหญิงเกสรา  จันทร์เมือง 
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ ดิสโร 
เด็กชายเจษฎา สุทธินิยม 

  

เด็กหญิงวชิรญาณ์  รัตนญาติ เหรียญทอง ชนะเลิศ/ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1 - ป.6 

สพฐ. 
(งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับชาติ) 

เด็กหญิงจิลมิกา อินทรัตน์ 
เด็กหญิงชนวรัชญ์ พลภักดี 
เด็กหญิงอมรา ทายุโก 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑/การประกวด
โครงงานคณติศาสตร์ ประเภทสรา้งทฤษฎี 
หรือค าอธิบายทางคณติศาสตร์ ป.4 - ป.6 

สพฐ. 
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนฯ ระดับชาติ) 

เด็กหญิงธารณา เผือกพันธ์ เหรียญทอง อันดับ 5/ 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 

สพฐ. 
(งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับชาติ) 
เด็กหญิงมนัสนันท์ ธนานุสนธิ์ เหรียญทอง อันดับ 7/การแข่งขันเล่านิทาน 

(Story Telling) ป.4 - ป.6 
สพฐ. 

(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนฯ ระดับชาติ) 

เด็กชายณัชพล ถาวรวงษ ์
เด็กชายนันทภพ หนูประดับ 

เหรียญทอง อันดับ 13/ 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ 
จากคอมพิวเตอร์  
ป.4 - ป.6 

สพฐ. 
(งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับชาติ) 

เด็กหญิงกฤติมา จิตจันทร์ 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงทอง 
เด็กหญิงธีร์ จุฑามณี 
เด็กหญิงพิณัฐฌาย์ ช่วยทอง 
เด็กหญิงมุฑิตา กาฬจันโท 

เหรียญทอง อันดับ 17/ 
การประกวดสวดมนต์แปลไทย  
ป.1 - ม.3 

สพฐ. 
(งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับชาติ) 



 

 

๔๖ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เด็กหญิงวริศรา คงชะนะ 
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  นวนท่วม 
เด็กหญิงอภิชญา สิทธิรักษ์ 
เด็กหญิงอภิษฎา สมานุกร 
เด็กหญิงเพ็ญพร  พรหมทัตโต 
เด็กหญิงกันตา อุดมผล 
เด็กหญิงจิรธิดา ผอมกรด 
เด็กหญิงนวารินทร ์แก้วสีทอง   
เด็กหญิงปณัทญา  ครองมณีรัตน์ 
เด็กหญิงวรางคณา เรือทอง 

เหรียญทอง อันดับ 18/ 
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4 - ป.6 

สพฐ. 
(งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับชาติ) 

เด็กชายธนวัฒน์ ชุมวงค์ 
เด็กชายภีรพัฒน์ เมฆะมานัง 

เหรียญทองแดง อันดับ 18/การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ป.4 - ป.6 

สพฐ. 
(งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับชาติ) 

เด็กหญิงธนชัพร เดชายนต์บัญชา 
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เรืองหนู 

เหรียญทองแดง อันดับ 27/การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4 - ป.6 

สพฐ. 
(งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับชาติ) 
เด็กหญิงธัญจิรา พิทักษ์ธรรม เหรียญทองแดง อันดับ 30/ 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4 - ป.6 
สพฐ. 

(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนฯ ระดับชาติ) 

เด็กชายยุคลธร แก่นเพชร เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กหญิงภัคธดา พิธาวราธร เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วิทยาศาสตร ์นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กชายพีรวิชญ์ ชูรักษ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กหญิงแอนเจลีน่า  
ซินหยิง ชวา 

เหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กหญิงเอมิกา ประสานสงฆ์ ชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กหญิงอุดมลักษณ์ จิตศิริ ชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 



 

 

๔๗ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เด็กชายณฐกร  สุขประเสริฐ ชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ

วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 
สพฐ. 

เด็กหญิงจิรสุดา นิลพงค์ ชมเชย การแข่งขันทักษะทางวชิาการ
วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับประเทศ 

สพฐ. 

เด็กหญิงปพิชญา อนุธารา O-NET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กชายพีรภัทร จันทรัตน์ O-NET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กหญิงแอนเจลีน่า ซินหยิง ชวา O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กหญิงนภัสนันท์ สุระค าแหง O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กชายภูรินทร์ ทองรอด O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เด็กหญงิพลอยเพชร ด้วงเขียว เยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายธเนศพล ซีบะ O-NET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กหญิงพิมพ์บุญ เมืองทอง O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กหญิงศุภณัฏฐ์ สินธราลัย O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กชายแจน ฮาร์คิม ดี คาสโตร O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กชายพีรภัทร ศีลบุตร O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กหญิงกัญญ์กรณัฏฐ์ จิตต์เลขา O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กชายเตชสิทธิ์ คณานุโกศล รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา

วิทยาศาสตร์ ระดับประถม ประจ าปี 2563 
อพวช. 

เด็กชายณฐกร สุขประเสริฐ รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับประถม ประจ าปี 2563 

อพวช. 

 

 

 

 

 



 

 

๔๘ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ/กิจกรรม หน่วยงานที่จัด 
เด็กหญิงกชนิภา กองประดิษฐ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กชายสิรพงศ์ แสงเจริญ O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กหญิงธิษณามดี แก้วขาว O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กหญิงสุพิชญา แก้วคง O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กหญิงซัมเมอร์ เจ โดมินเกวซ O-NET วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กหญิงเหนือฝัน นิลโกสีย์ O-NET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เด็กชายศิภณวัช เภาทอง O-NET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน สพฐ. 
เดก็ชายกฤตธนาพนธ์ ดียิ่ง   รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับประเทศ  
TEDET 

เด็กหญิงปุณญิศา  มณีพงศ์   รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับประเทศ 

TEDET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๔๙ 

การให้บริการทางวิชาการของบคุลากรโรงเรียนวิเชียรชม 

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 
1 นางดารารัตน์ ประยูรทอง วิทยากร โครงการอบรมเพ่ิมพูลศักยภาพ

บุคลากรด้านการวัดผลประเมินผลเขตภาคใต้
ตอนล่างวิชาวิทยาศาสตร์ 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2 นางดารารัตน์ ประยูรทอง วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเพื่อ
สะท้อนกิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

3 นางวิภา  นกแก้ว วิทยากร ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4 นางวิภา  นกแก้ว วิทยากร ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสุข สถาบันแมทเอ็กซเพลส 
 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

1 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ วิทยากร ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แสนสุข 

สถาบันแมทเอ็กซเพลส 

 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

1 นางเบญจพร คงอินทร์ วิทยากร เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ภาค 11 

2 นางอรวรรณ เชาว์บวร วิทยากร เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ภาค 11 



 

 

๕๐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

1 นางเบญจพร คงอินทร์ วิทยากรการอบรมครู เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
ว.21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

1 นายไพฑูรย์  ทองมณี วิทยากร ในการอบรมโครงการผู้น าด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (ICT Talent) 
ภาครัฐ ครั้งที่ 1 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

2 นางนัชชา  ชัยมณี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดนิทรรศการ
และเวทศีักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

3 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ ครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรื่อง ตามล่าหา
สมบัติ  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

4 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ น าเสนอผลงานการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่ส่งผลให้ระบบประกันคุณภาพประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือขอรับรางวัล IQA AWORD 
ประจ าปี 2561 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 



 

 

๕๑ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

5 นางวนิดา  วิชานนท์ วิทยากร ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

6 นางวนิดา  วิชานนท์ วิทยากร ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แสนสุข 

สถาบันแมทเอ็กซเพลส 

 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

1 นายไพฑูรย์  ทองมณี วิทยากรพี่เลี้ยง หลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

2 นางนัชชา  ชัยมณี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูโรงเรียน 
Sekolah kebangsaan Malau ประเทศ
มาเลเซีย ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

โรงเรียนวิเชียรชม 

3 นางนัชชา  ชัยมณี ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษา
รับรางวัล IQA AWARD 

สพป.นครศรีฯ เขต 1 

4 นางนัชชา  ชัยมณี ให้ความรู้เกี่ยวกับภาระงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กับนางสมมาตร  สุวรรณข า 
นักศึกษาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

5 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ ครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  
เรื่อง หนูหนูกับ ZOO ใหม ่

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 



 

 

๕๒ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

6 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ เป็นผู้น าเสนอผลงานสถานศึกาต้นแบบ 
รางวัล “IQA AWARD” ภายใต้งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

7 นางวนิดา  วิชานนท์ วิทยากร ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แสนสุข 

สถาบันแมทเอ็กซเพลส 

8 นางมณฑา  ค าสุข เสวนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยทักฺษิณ 

 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

1 นายไพฑูรย์  ทองมณี วิทยากร พัฒนาศึกษานิเทศก์ตามหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

2 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ คณะท างานจัดท าหน่วยการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1  
สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา การ
ถอดบทเรียนการด าเนินงานสถานศึกษาท่ีส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประสบผลส าเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ.2562 “นวัตกรรม...สร้างสรรค์
คณิตศาสตร์” 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

3 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ คณะท างานการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการร่างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 



 

 

๕๓ 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

4 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้กับคณะศึกษาดูงานผู้เข้ารับการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง “รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา” จาก จังหวัดยะลา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา 
เขต 1 

5 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้กับคณะศึกษาดูงานผู้เข้ารับการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้ง “รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา” จาก จังหวัดสงขลา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา 
เขต 1 

6 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ เป็นผู้ประเมินวิทยฐานะครู นางสาวธิดารัตน์ บัว
บุศ   ครูผู้ช่วยโรงเรียนวรนารเีฉลิม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
จังหวัดสงขลา 

7 นางนัชชา  ชัยมณี ให้ความรู้และเรียนรู้งานในสถานศึกษา แก่นิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

8 นางนัชชา  ชัยมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาระงานของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อน
แต่งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ของ กศจ.จังหวัดสงขลา 

กศจ.จังหวัดสงขลา 

 

9 นางนัชชา  ชัยมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภาระงานของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อน
แต่งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ของ กศจ.จังหวัดยะลา 

กศจ.จังหวัดยะลา 

10  นางวนิดา  วิชานนท์ วิทยากร ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 



 

 

๕๔ 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

11 นางวนิดา  วิชานนท์ วิทยากร ค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
แสนสุข 

สถาบันแมทเอ็กซ
เพลส 

12 นางชัญญ์ญาณ์  ศรีพิเชียร วิทยากร ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

1 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ วิทยากร น าเสนอนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครู สควค. 

เครือข่ายวิชาการครู สควค. 
ภาคใต้ ร่วมกบั สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

2 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์โดยใช้
แนวทาง OKRs ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1, 2, 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด” 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1, 2 และ 3 

3 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์  ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

4 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ วิทยากร โครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชิง
พ้ืนที่ เพื่อการจัดท านโยบายการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

5 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ วิทยากร สาธิตการสอนออนไลน์  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 



 

 

๕๕ 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

6 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ คณะกรรมการด าเนินงานการวิจัย เรื่อง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากโรงเรียนที่ถูก
ยุบเลิกในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

7 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ คณะกรรมการส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
เพ่ือการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถี
ใหม่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

8 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ คณะท างานและที่ปรึกษาในโอกาสเสนอ
ขอรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ระดับปฐมวัย ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 
2564 ของโรงเรียนบ้านกลาง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

9 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง “การ
เสริมพลังอ านาจครูของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1” ของ นางสาว
ปฐมาภรณ์  สานุกูล  นิสิตปริญญาโท สาขา
บริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

10 นางสุมณฑา  ทายุโก วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์  ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

11 นางสุมณฑา  ทายุโก วิทยากรพี่เลี้ยง การเสนอผลงานเพื่อเข้ารับ
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

12 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ เป็นผู้ประเมินวิทยฐานะครู นางอภิสรา 
แล่นทัศน์  ครูผู้ช่วยโรงเรียนวรนารีเฉลิม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
จังหวัดสงขลา 



 

 

๕๖ 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

13 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

14 นางปริญญาพร เมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่งมือวิจัย เรื่อง “การ
จัดการเรียนรู้แบบการสืบเสะหาความรู้ 
(7Es) ร่วมกับบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเขียน
โปรแกรม วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วิเชียรชม จังหวัดสงขลา” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  

15 นางนัชชา  ชัยมณี ให้ความรู้และเรียนรู้งานในสถานศึกษา แก่
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

16 นางชัญญ์ญาณ์  ศรีพิเชียร วิทยากร ให้ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมตาม
โครงการส่ ง เสริมศั กยภ าพผู้ เรี ยน  ใน
โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์ ให้แก่คณะครูที่มาศึกษาดูงาน 

โรงเรียนวิเชียรชม 

17 นายณัฐพล อินทรักษ์ วิทยากรบรรยายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ในหัวข้อ ‘‘เรียนอย่างไรให้มีความสุข’’ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา 

18 นายณัฐพล อินทรักษ์ คณะท างานจัดท าแผนที่โรงเรียนคุณภาพ
ชุมชนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 



 

 

๕๗ 

ที ่ ชื่อ – สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

19 นายณัฐพล อินทรักษ์ คณะท างานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

20 นายณัฐพล อินทรักษ์ วิทยากร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกล DLIT ‘‘การสร้างสื่อการสอนด้วย
เว็บไซต์ Canva’’ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

21 นางสุดธิดา ศักดิ์สุวรรณ วิทยากร การวิเคราะห์การใช้หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม 

โรงเรียนวิเชียรชม 

22 นางมณฑา  ค าสุข การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

1 นางสุดธิดา ศักดิ์สุวรรณ วิทยากร อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : 
Professional Learning Community) 

โรงเรียนวิเชียรชม 

2 นางสุดธิดา ศักดิ์สุวรรณ วิทยากร อบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 

ส านักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษาสงขลา 
เขต 1 

3 นางนัชชา  ชัยมณี ให้ความรู้เกีย่วการประเมินสถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา 
ระดับกลุ่มจังหวัดให้กับคณะครูโรงเรียนวัด
ช่องเขา  สพป.สงขลา เขต 3  

โรงเรียนวัดช่องเขา 
สพป.สงขลา เขต 3  

   



 

 

๕๘ 

ที ่ ชื่อ - สกุล รายการ/กิจกรรม ที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หน่วยงานที่จัด 

4 นางสาวทิพวรรณ  เหมอารัญ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง 
“การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1” ของ 
นางสาวพนิดา อินทรเหมือน  นิสิตปริญญา
โท สาขาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

5 นายณัฐพล อินทรักษ์ คณะท างานจัดท าแผนที่โรงเรียนคุณภาพ
ชุมชน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

6 นายณัฐพล อินทรักษ์ วิทยากร โครงการนิทรรศการวิชาการราช
มงคลศรีวิชัยแฟร์ 2022 “ประสบการณ์
การการเรียน การท ากิจกรรม การท างานให้
ประสบผลส าเร็จ’’ ของมหาวิทยาลัยราช
มงคลศรีวิชัย สงขลา 

มหาวิทยาลัยราชมงคล
ศรีวิชัย สงขลา 

7 นายณัฐพล อินทรักษ์ วิทยากร โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ ‘‘การสร้าง
ห้องเรียนแบบปฎิสัมพันธ์ด้วย Wooclap’’ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 

 
 

 

 

 

 



 

 

๕๙ 

การพัฒนาการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  โลกยุคศตวรรษที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการด ารงชีวิต 
ดังนั้นคนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตั ว การสร้างทักษะการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้  
โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการ
ด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจาก
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (Partnership For 21st 
Century Skills) ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ 
ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู้เรียน
ทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต 

 
 
  กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 3R8C ซึ่ง 3R คือทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้   1. Reading คือ สามารถอ่านออก 

          2. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได้ 
          3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการค านวณ 



 

 

๖๐ 

และ 8C ซึ่งเป็นทักษะต่างๆที่จ าเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุก
วิชา มีดังนี้   1. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

     2. Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
     3. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม 

และกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
     4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม  

และภาวะความเป็นผู้น า 
     5. Communication information and media literacy คื อ  มี ทั กษะในการสื่ อ สาร 

และการรู้เท่าทันสื่อ 
     6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
     7. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
     8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 

        การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” 
(21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะ
ออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการ
เรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน หรือกระบวนการจัดการเรียนของครูผู้สอน
ในรุ)แบบต่างๆ ที่สะท้อนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21  

 

 
 

 

ทักษะนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 

ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 



 

 

๖๑ 

 โรงเรียนวิเชียรชมมุ่งเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดการเรียนรู้แบบ 
STEM ศึกษาซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นให้ผู้เรียนตกผลึกองค์ความรู้ผู้เรียน
สามารถสร้างนวัตกรรมหรือสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 
Steps ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ Gathering ขั้นรวบรวม
ข้อมูล Processing ขั้นวิเคราะห์และสรุปความรู้ Applying and Constructing the knowledge ขั้น
ปฏิบัติและสรุปความรู้ Applying and Communication Skill ขั้นสื่อสารและน าเสนอ และ Self-
Regulating ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่า   
 
 
 
 
 
 
 การจัดการเรียนการสอนแบบ On-line  On-site  On-Hand และ On demand สอนผ่านคลิป 
ผ่านการทดลองประสบการณ์ตรงโดยมีใบงาน ชิ้นงานรองรับเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนได้รู้จักการ
ความรู้ ใหม่ๆ การเรียนรู้ ด้วยตนเอง ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน น าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ตัวชี้วัด เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เร้าความสนใจ บอกวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน มีการ
เชื่อมโยงความรู้เดิมและน าเสนอเนื้อหาใหม่ ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถมากยิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้                 
ในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของแต่ละคน สามารถท าแบบฝึกหัด และ
แบบทดสอบได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด ผู้เรียนเกิดทักษะ 3R8C ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพการคิด การแก้ปัญหา และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดระบบการเรียนรู้ มีการสร้าง
องค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้สูงสุด สามารถบูรณาการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศสู้ทักษะการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ และประเมินค่าได้ ฝึกให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้น า (Leadership) กล้าแสดงออกประมวลความรู้ 
ท าให้เกิดทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ สามารถพัฒนา                    
ต่อยอดองค์ความรู้เกิดเป็นนวัตกรรมของผู้เรียน เช่น นวัตกรรมหรือผลงานของนักเรียนจากชิ้นงานใน                   
แต่ละกลุ่มสาระ  คัดลายมือ  การวาดภาพตามจินตนาการ ชิ้นงาน ใบงานแระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน                     
แฟ้มสะสมงานนักเรียน การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ การท าโมบายประดับบ้าน งานปั้นดินน้ ามัน 



 

 

๖๒ 

การท าพัดจากกระดาษ การท าชิ้นงานภาพ 3 มิติ   (ป๊อบอัพ) เขียนเรื่องจากภาพบัตรค ามาตรตัวสะกด 
และอักษรน า การประเมินการเรียนรู้จากโครงงานอย่างง่าย การท างานประดิษฐ์ต่างๆ  การประดิษฐ์โม
บาย บัตรค าส านวนไทย สับปะรดชนิดของค า เขียนเรื่องจากภาพ การเขียนตามค าบอก การท าการ์ดวัน
คริสต์มาส การแต่งบทร้อยกรอง การผลิต Pop up สิ่งประดิษฐ์จากการเรียนวิชาการงานอาชีพ สมุดท่อง
ค าศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ แบบฝึกอ่านและเขียนวิชาภาษาไทย ชิ้นงาน ใบงาน วาดภาพพร้อมวัดมุมขนาด
ของภาพ ประดิษฐ์บัตรค าศัพท์  แผ่นพับสรุปความทางคณิตศาสตร์ 
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๖๓ 
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๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



 

 

๖๕ 

การท าข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) 

กับหน่วยงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 มิถุนายน 2558 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาในประเทศไทย จ านวน 8 โรงเรียน
กับ สถานศึกษาในประเทศมาเลเซีย จ านวน 14 โรงเรียน 



 

 

๖๖ 

 

25 พฤษภาคม 2559 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 

 

3 เมษายน 2561 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ  
โรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR UDA 2, JOHOR BAHRU,MALAYSIA 



 

 

๖๗ 

 

15 กุมภาพันธ์ 2561 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ  

โรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN JUGRA, SELANGOR, MALAYSIA 

 

11 พฤศจิกายน 2562 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 
- โรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ISMAIL 3, KELANTAN, MALAYSIA 

- โรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG KALA, KELANTAN, MALAYSIA 
- โรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN KEROH, KELANTAN, MALAYSIA 

 
 
 



 

 

๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 พฤศจิกายน 2562 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN 
ISMAIL 3, KELANTAN, MALAYSIA 

 

 



 

 

๖๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 พฤศจิกายน 2562   ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN 
PADANG KALA, KELANTAN, MALAYSIA 



 

 

๗๐ 

 

11 พฤศจิกายน 2562   ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงเรียน SEKOLAH KEBANGSAAN 
KEROH, KELANTAN, MALAYSIA 

 

 



 

 

๗๑ 

 

พ.ศ. 2562 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 

 

24 พฤศจิกายน 2563 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 



 

 

๗๒ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของเด็ก ดี 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

3. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

การประเมินความโดดเด่น 

ผลการประเมินความโดดเด่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 

การส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนให้มีความสามารถ 

ด้านภาษา 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (C3) 

 เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

 เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค 

 ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

 

 



 

 

๗๓ 

หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2563-2567) 
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